PREGUNTES FREQÜENTS
Quin lloc ocupa la sol·licitud del meu fill o filla en la llista d'espera per cobrir places
vacants a l'escoleta?
Cal que faceu la consulta presencialment a l'escola municipal sol·licitada i en la qual voleu conèixer
l'ordre que ocupa el vostre fill o filla en la llista d'espera a partir de l'1 de juliol. Aquesta informació
no es dóna telefònicament ni per correu electrònic.
Quina és la zona de correspondència de les escoletes als efectes de baremació?
ESCOLETA DE CALVIÀ: Calvià, Es Capdellà.
ESCOLETA DE BENDINAT: Bendinat, Cas Català, Illetes i Portals Nous.
ESCOLETA DE PALMANOVA: Palmanova, Magaluf.
ESCOLETA DE MAGALUF: Magaluf, Sol de Mallorca, Cala Vinyes, Portals Vells, Sa Porrassa.
ESCOLETA OCELL DEL PARADÍS (SON FERRER): Son Ferrer.
ESCOLETA DE SANTA PONÇA: Santa Ponça, Nova Santa Ponça, Costa de la Calma.
ESCOLETA ES MOLINET (URBANITZACIÓ GALATZÓ): Urbanització Galatzó, Santa Ponça.
ESCOLETA ES PICAROL (PEGUERA): Peguera i Es Capdellà.
ESCOLETA NA BURGUESA (SON CALIU): Son Caliu, Costa d'en Blanes, Portals.
ESCOLETA ES VEDELLET (EL TORO): el Toro, Nova Santa Ponça.
Hi ha un mínim d'hores de permanència a l'escoleta?
El temps de permanència diària mínima d’un infant a l’escoleta és de 3 hores, de 10 a 13 hores.
Hi ha un màxim d'hores de permanència a l'escoleta?
El temps de permanència diària màxima d’un infant a l’escoleta no ha de superar les vuit hores
diàries, segons les instruccions d'organització i funcionament dels centres de primer cicle
d'educació infantil de la Conselleria d'Educació i Universitat, excepte en casos excepcionals, que
s'han de justificar, tot prioritzant les necessitats i els drets de l'infant.
Quantes sol·licituds es poden presentar en el procés d'admissió?
En el procés d'admissió només es pot presentar una única sol·licitud per infant, la qual es
presentarà en el centre on es pretén que l'infant sigui admès.
Com funciona el procés de cobertura de places vacants? Què he de fer per inscriure-hi
el meu fill o filla?
Acabat el període de matriculació, les places vacants es cobreixen amb la llista d'espera d'infants
no admesos durant el procés de matrícula. En el cas de no haver participat en aquest procés i
voler entrar en la llista d'espera, cal presentar la sol·licitud a l'escoleta en la qual es vulgui obtenir
plaça en primera opció.
Puc sol·licitar plaça per al meu fill o filla que naixerà un cop acabat el procés
d'inscripció i matrícula?
Quan finalitza el procés de preinscripció i matrícula, les famílies poden afegir-se a les llistes
d'espera dels centres. Una vegada nascut l'infant, cal presentar la sol·licitud a l'escoleta sol·licitada
en primera opció.
És obligatori el servei de menjador a l'escoleta municipal?

Sí, ho és.
On s'elaboren els menús que s'ofereixen a les escoletes municipals?
Totes les escoletes disposen de cuina pròpia, on s'elaboren diàriament els menús, programats per
una experta nutricionista col·legiada.
Es pot continuar l'alletament matern d'un infant que assisteix a una escoleta
municipal?
Efectivament, tant de forma presencial com mitjançant l'administració de la llet que la mare s'hagi
extret prèviament (en aquest cas, és necessari que la llet arribi a l'escoleta degudament
emmagatzemada i transportada en nevera portàtil o bossa isotèrmica).
Una vegada admès l'infant, cal pagar una matrícula?
La matrícula 30,00€ (pagament únic), s'ha d'abonar una sola vegada amb la inscripció a les
escoles infantils municipals, sempre abans de l'inici del curs escolar excepte si l'alta es realitza amb
el curs ja iniciat. Aquesta matrícula es descomptarà sobre la quota del primer mes, excepte en el
cas que l'infant no s'incorpori, llevat que en aquest cas existeixin causes que justifiquin la
devolució i aquestes siguin informades, per escrit, a l'IMEB.

